
 
 

Booking af Tivoli-Garden 2018 
 
Tivoli-Garden optræder også udenfor Tivoli, og du kan booke Tivoli-
Garden til at sprede et brag af glæde og Tivoli-stemning.   
Giv jeres konference, messe, jubilæum, indvielse eller fest et løft!  
 
En af de få dele af Tivoli, der kan flyttes ud af den gamle Have, er 
Tivoli-Garden. Uniformen med bjørneskindshuen og de røde jakker er 
et internationalt kendt ikon for meget af det gode, som Tivoli og 
Danmark står for: kongerige, tradition, eventyr, musik, ungdom, 
livsglæde, kvalitet, talent – og fest!  
 

Tivoli-Garden er 174 år gammel – og altid ung 
Tivoli-Garden blev stiftet i 1844, og i dag er Tivoli-Garden en elite-
musikskole for godt 100 drenge og piger på 8-16 år. Tambourkorpset 
og Musikkorpset spiller musik på hver sit felt, mens Fanevagten 
specialiserer sig i militær tradition og eksercits.  
 
 

Optræden af 2 til 90 Tivoli-Gardere 
Tivoli-Garden kan optræde i mange forskellige konstellationer.  
 
Musikkorpset - 50 gardere. Det store orkester med blæsere og slagtøj  
Tambourkorpset - 17 gardere. De 8-11-årige med fløjter og trommer 
Fanevagten – 22 gardere. Står æresvagt med geværer eller sabler 
 
Eller i mindre grupper:  
 
Fløjter og trommer – fra 4-16 gardere 
Gemakposter – fra 2-20 gardere på æresvagt ved indgang 
Tivoli-Gardens Band – 8 musikere med stort underholdende repertoire  
Lurer – hornsignaler på to kopier af bronzealderens instrumenter  
 
Publikum har altid høje forventninger til Tivoli-Garden. Derfor 
skræddersyr vi sammen Tivoli-Gardens optræden til jeres arrangement. 

 
Pris-indikation 
En optræden med Tivoli-Garden er en betagende og unik oplevelse - og 100% den ægte vare.  
 
Tivoli-Gardens Band (8 musikere)  kr. 16.000.-  
4 tambourer (2 fløjter, 2 trommer)  kr. 12.000.-  
Musikkorpset (50 musikere)  kr. 50.000.-  
 
+ moms og transport, inkl. voksenledsagelse mv. 
 
 
Hør Tivoli-Gardens seneste album ”Dedicated”  
på Spotify, iTunes osv. Søg på ”Tivoli Youth Guard”.  
Eller køb CD´en i Tivoli Box Office. 



 
 

 
Værd at vide 
En optræden med Tivoli-Garden er fleksibel og teknisk enkel. Optræden foregår indendørs eller udendørs. 
Stående, siddende eller marcherende. Normalt har vi ingen krav til belysning eller elektrisk forstærkning 
af musikken. Garderne ankommer med bus i uniform og med instrumenterne spilleklar, optræder og 
tager afsted umiddelbart bagefter.  
 
Ved regn eller blæst må udendørs arrangementer flyttes indendørs – eller aflyses til 50 % af prisen.  
Alle børn går i almindelig skole og kan af og til få fri, men de har et helt almindeligt liv ved siden af Tivoli.  
 

 

Verdens bedste musikskole? 

Det kræver året rundt meget tid og energi af 
børnene at være en del af Tivoli-Garden, for 
det høje musikalske niveau kommer ikke af 
sig selv.  
 
På den anden side er det ikke så forskelligt fra 
at dyrke sport på eliteplan; det kræver også 
tid, indsats og fokus.  
 
Tivoli-Garderne bliver meget dygtige meget hurtigt. Men talent, god undervisning og professionelle 
krav nytter kun noget, hvis børnene trives og har det godt. De store oplevelser, koncerter og rejser er 
noget, der modner den enkelte og som bæres med resten af livet.  
 
 
Kontakt os 
Tivoli-Garden er ”Danmark, når det er mest eventyrligt” og løfter enhver begivenhed til noget særligt.  
Både danskere og turister får smil på læben og bliver lidt som børn igen, når de unge gardere spiller 
og kaster glans over arrangementet.  
 

 
 

Kontakt Tivoli-Gardens leder, Lars Søgaard, laso@tivoli.dk , mobil 2274 5195 
Besøg www.tivoli.dk/tivoligarden 
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